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EPAR – sammendrag for offentligheden

Porcilis AR-T DF
Vaccine til mindskelse af atrofisk rhinitis hos smågrise

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet 

er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den forelagte 

dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor.

Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere 

oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker 

yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan du læse den videnskabelige 

drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF er en vaccine, der gives til søer for at mindske atrofisk rhinitis hos deres smågrise.

Porcilis AR-T DF er en injektionsvæske, suspension, der indeholder et non-toksisk rekombinant derivat 

(se afsnittet ”Hvordan virker Porcilis AR-T DF?”) af Pasteurella multocida-toksin og inaktiverede 

Bordetella bronchiseptica-celler.

Hvad anvendes Porcilis AR-T DF til?

Porcilis AR-T DF anvendes til at mindske de kliniske tegn på progressiv atrofisk rhinitis (en sygdom, 

hvor vævet i trynen bliver inficeret og dør) hos smågrise. Vaccinen gives kun til søerne. Smågrisene 

bliver således immuniseret, når de drikker råmælken.

Porcilis AR-T DF gives i en dosis på 2 ml ved intramuskulær injektion (injektion i en muskel) til søer på 

18 uger og derover. Vaccinen gives lige bag øret. Den første injektion gives 6 uger før forventet faring.

Der gives endnu en injektion 4 uger efter den første dosis. Til opretholdelse af immunitet gives én 

dosis 2-4 uger inden hver efterfølgende faring.

Hvordan virker Porcilis AR-T DF?

Progressiv atrofisk rhinitis skyldes toksiner fra bakterien Pasteurella multocida. Porcilis AR-T DF 

indeholder et non-toksisk rekombinant derivat (se nedenfor) af Pasteurella multocida-toksin samt 
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inaktiverede celler af bakterien Bordetella bronchiseptica. Denne bakterie optræder ofte sammen med 

Pasteurella multocida og forværrer sygdommen. Når soen får injektionen, vil denne lille påvirkning 

bevirke, at soens immunsystem genkender og angriber bakterierne. Når soen senere udsættes for 

sådanne bakterier, vil soen enten ikke blive inficeret, eller også bliver infektionen ikke nær så alvorlig.

Immuniteten overføres fra soen til smågrisene gennem råmælken.

Det aktive stof i Porcilis AR-T DF, Pasteurella multocida-toksin, fremstilles ved hjælp af en metode, der 

kaldes ”rekombinant teknologi”. Pasteurella multocida-toksinet produceres af en bakteriecelle, der har 

fået indsat et gen (dna), der sætter den i stand til producere Pasteurella multocida-toksoid, en 

genetisk modificeret form af toksinet med tilstrækkelig immunogen virkning, men uden toksiske 

egenskaber.

Hvordan blev Porcilis AR-T DF undersøgt?

Porcilis AR-T DF er blevet undersøgt hos søer, hvor den blev sammenlignet med en anden vaccine mod 

progressiv atrofisk rhinitis. I undersøgelsen blev blodprøver fra smågrisene i hvert kuld fra hver so 

testet for antistoffer mod Pasteurella multocida-toksin og mod Bordetella bronchiseptica.

Desuden blev det undersøgt, hvor længe Porcilis AR-T DF virkede. Det vigtigste mål for virkningen var 

mængden af antistoffer mod Bordetella bronchiseptica og mod Pasteurella multocida-toksin.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Porcilis AR-T DF?

Undersøgelserne viste, at der opnås god beskyttelse mod de kliniske tegn på progressiv atrofisk rhinitis.

Smågrisene dannede antistoffer mod progressiv atrofisk rhinitis i en mængde svarende til den, der blev 

opnået med en anden godkendt vaccine.

I undersøgelsen af virkningens varighed, baseret på antistofmængden, blev det påvist, at revaccination 

med en enkelt dosis gav en klar booster-reaktion (dvs. endnu større antistofdannelse end ved 

basisvaccinationen).

Vaccinen tåltes overvejende godt, og lægemidlets sikkerhed blev påvist. 

Hvilken risiko er der forbundet med Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF kan medføre en forbigående temperaturforhøjelse på 1,5℃, hos nogle grise op til 3°C, 

på vaccinationsdagen eller den efterfølgende dag. Andre bivirkninger er nedsat aktivitet og manglende 

ædelyst hos 10-20 % af grisene på vaccinationsdagen og/eller forbigående hævelse på injektionsstedet 

(med en diameter på højst 10 cm) i indtil to uger.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret?

Hvis en person ved et uheld injiceres med dette produkt, skal vedkommende omgående søge 

lægehjælp. Indlægssedlen skal tages med til lægen.
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Hvad er tilbageholdelsestiden?

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter indgivelsen af lægemidlet, før dyret kan slagtes, og 

kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. Tilbageholdelsestiden for Porcilis AR-T DF til grise er nul 

dage.

Hvorfor blev Porcilis AR-T DF godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Porcilis AR-T DF opvejer 

risiciene med hensyn til mindskelse af de kliniske tegn på progressiv atrofisk rhinitis hos smågrise ved 

hjælp af passiv oral immunisering med råmælk fra søer, der er aktivt immuniseret med vaccinen. 

Udvalget anbefalede udstedelse af en markedsføringstilladelse for Porcilis AR-T DF. Benefit/risk-

forholdet fremgår af afsnittet om den videnskabelige drøftelse i denne EPAR.

Andre oplysninger om Porcilis AR-T DF:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske 

Union for Porcilis AR-T DF til Intervet International B.V. den 16. november 2000. Oplysningerne om 

udleveringsbestemmelserne for dette lægemiddel findes på den ydre emballage.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 09-2011.
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